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Mais de 90% da informação destinada ao condutor é
transmitida pela visão. Nas situações de condução
com deficiente visibilidade como seja de noite ou em
condições meteorológicas adversas, ele vê melhor as
marcas rodoviárias do que a estrada. Razão pela qual
estas devem encontrar-se devidamente colocadas e
com aceitáveis valores de retroreflexão.
Na sequência do estudo realizado ao estado da
sinalização horizontal na rede viária nacional, onde
mais de metade das estradas apresenta deficientes
condições ou mesmo inexistência de informação,
como nos casos da 2ª Circular, em Lisboa, EN8
(Lisboa-Torres Vedras) ou, ainda, troços da EN109
(Aveiro, Coimbra e Leiria), a AFESP lançou  o prémio
“Boas Práticas em Sinalização e Segurança
Rodoviária”. Com a designação “Sinais Vitais”, a
iniciativa tem como objectivo premiar o melhor
município, bem como o melhor projecto, no que diz
respeito ao contributo das autarquias para a melhoria
das redes viárias em prol da segurança dos cidadãos.
O “Melhor Município” destina-se a distinguir a
autarquia que em 2009 demonstrar manter os
melhores níveis de sinalização e segurança rodo-
viárias, cumprindo as normas, especificações téc-
nicas e boas práticas aplicáveis, com principal
enfoque no investimento de infra-estruturas de
sinalização rodoviária e no envolvimento do município
em processos de mudança que melhorem a aces-
sibilidade  dos cidadãos. Já o “Melhor Projecto”
destina-se a premiar o organismo do poder local que
apresentar um projecto na área da sinalização e
segurança rodoviárias, e que se distinga pela di-
mensão, impacto ou aspectos inovadores.
O prémio que conta com o apoio da Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária, da Associação
Nacional dos Municípios Portugueses, do Centro
Rodoviário Português e do Instituto de Medicina
Legal, será um incentivo à melhoria da sinalização
horizontal e à sua boa visibilidade, tendo em conta
que esta deve cumprir a correcta função de orientar
os condutores através de uma boa informação visual,
para cumprir o seu papel na segurança rodoviária. 

SÃO DECISIVOS NA SEGURANÇA RODOVIÁRIA. DE
NOITE OU DE DIA CONSTITUEM PRECIOSO ELEMENTO
AUXILIAR DOS AUTOMOBILISTAS. FALAMOS DA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VITAL PARA QUEM
CONDUZ. MAS AQUILO QUE PARECE (SEGUNDO
ESPECIALISTAS) FÁCIL DE RESOLVER ESTÁ
ABANDONADO À SUA SORTE O QUE VALE POR DIZER
AO AZAR DOS CONDUTORES. NEM MESMO LISBOA,
CONSEGUE TER VIAS BEM SINALIZADAS. PARA JÁ
NÃO FALAMOS DOS PARQUEAMENTOS QUE NA SUA
MAIORIA JÁ PERDERAM... OS TRAÇOS!

FALTAM SINAIS VITAIS
NAS NOSSAS ESTRADAS


